
Projekt 

 

UCHWAŁA NR …. …..2019 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ….  …………… 2019 r. 

 

 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego zaocznego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Wołominie,  

w czteroletnie zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład 

Zespołu Szkół w Wołominie 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz. U.  z 2019 r. poz.511) oraz art. art. 184 ust. 1-3 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60  

z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Stwierdza się przekształcenie, z dniem 01 września 2019 r., dotychczasowego trzyletniego 

zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w 

Wołominie z siedzibą przy ul. Legionów 85, w czteroletnie zaoczne Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Wołominie z siedzibą przy  

ul. Legionów 85. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Z dniem 01 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych 

staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (art. 184 ust. 1). 

W związku z powyższym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 

dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, w terminie do dnia  

30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum 

ogólnokształcące dla dorosłych.  

Uchwała ta stanowi akt założycielski czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 

w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe (art. 184 ust. 2 i 3). 

Pierwsze postępowanie rekrutacyjne na semestr pierwszy klasy I czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej 

przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020 (art. 184 ust. 1-4 ustawy – Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe). 

W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla 

dorosłych prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas. Do 

tych klas stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych (art. 186 ust. 1 i 2 ustawy). 

Biorąc pod uwagę fakt funkcjonowania w Zespole Szkół w Wołominie Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz ww. podstawy prawne, podjęcie niniejszej uchwały 

jest uzasadnione. 
 


